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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร9 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

หมวดท่ี 1 ข1อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     1074904 การสัมมนาการศึกษาด�านปฐมวัย (Seminar in Early-Childhood Education) 

2. จํานวนหน7วยกิต 
     3 หน=วยกิต (1-4-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     รายวิชาเฉพาะด�านการศึกษาปฐมวัย 

4. อาจารย(ผู1รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย(ผู1สอน 
     อาจารย9ผู�สอน                     

อาจารย(ผู1สอน ตอนเรียน 
ผศ.พิทยาภรณ9 สิงหกันตพงศ9 มหาวิทยาลัย 

อาจารย9ภานุวัฒน9  นิ่มนวล (ศูนย9นครนายก) 

อาจารย9เกสร ขวัญมา (ศูนย9สุพรรณบุรี) 

อาจารย9อินสอน   จันตJะ (ศูนย9ลําปาง) 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันป;ท่ีเรียน 
     ภาคการศึกษาที่ 1 / ช้ันปNที่ 4 

6. รายวิชาท่ีต1องเรียนมาก7อน (Pre-requisite) (ถ1ามี) 
     ไม=มี 

7. รายวิชาท่ีต1องเรียนพร1อมกัน (Co-requisites) (ถ1ามี) 
     ไม=มี 

8. สถานท่ีเรียน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
  ศูนย9การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  
  ศูนย9การศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล7าสุด 
     2558 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ7งหมายและวัตถุประสงค( 
 

1. จุดมุ7งหมายของรายวิชา 
1.1 วิเคราะห9และแก�ปSญหาทางการศึกษาปฐมวัยสามารถเช่ือมโยงทฤษฎี แนวโน�มการจัด

การศึกษา และผลการวิจัยที่เกี่ยวข�องกับเด็กปฐมวัยในสภาพปSจจุบัน 
1.2 รู�และเข�าใจหลักการ กระบวนการจัดและวิธีการนําเสนอผลการศึกษาและสัมมนา 
1.3 สามารถใช�เทคโนโลยีเป\นสื่อและแสวงหาความรู�ด�วยวิธีการที่หลากหลาย 
1.4 สามารถทํางานร=วมกับผู�อื่นได�อย=างมีประสิทธิภาพ ยอมรับและเห็นคุณค=าของความ

แตกต=างระหว=างบุคคล 
1.5 มีความรับผิดชอบในการจัดสัมมนาและรายงานผลการสัมมนา 

2. วัตถุประสงค(ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1 เพื่อให�นักศึกษาคิดวิเคราะห9ปSญหาทางการศึกษาปฐมวัย รวบรวมข�อมูลเพื่อใช�ในการ
ประกอบการสัมมนา 

2.2 เพื่อให�นักศึกษาสามารถจัดสัมมนาแบบเป]ดและรายงานผลการสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 
2.3 เพื่อให�นักศึกษายอมรับและเห็นคุณค=าของความแตกต=างระหว=างบุคคลและสามารถ

ทํางานร=วมกับผู�อื่นได�อย=างมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
    ศึกษาความหมาย ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการที่เกี่ยวข�องกับการสัมมนาทางการศึกษา
ปฐมวัย รูปแบบและกระบวนการจัดการสัมมนา  กระบวนการและการปฏิบัติการจัดสัมมนาแบบต=าง ๆ  
การวิเคราะห9ประเด็นปSญหาและกําหนดหัวข�อที่เกี่ยวข�องกับการปฏบัติการจัดสัมมนาที่ทันสมัย 
สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงทาการศึกษาปฐมวัย  องค9ประกอบและปSจจัยที่เกี่ยวข�องกับแนวโน�ม
สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 Study  of definition, importance, and principles  related to seminar in early childhood  
education. Models and procedure  of  different seminars. Analysis of problems and modern 
seminar topic setting in accordance to the changes in early childhood education. Factors affecting 
the trends of early childhood education. 
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2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช1ต7อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
 

 
สอนเสริม 

ปฏิบัต/ิ 
งานภาคสนาม/ 

การฝQกงาน 

 
การศึกษาด1วยตนเอง 

บรรยาย 15 ช่ัวโมงต=อ
ภาคการศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ต�องการของนักศึกษา

เป\นรายบุคคล 

60  ช่ัวโมง 4  ช่ัวโมงต7อสับดาห( 

 
3. จํานวนช่ัวโมงต7อสัปดาห(ที่อาจารย(ให1คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก7นักศึกษาเปSน
รายบุคคล 

อาจารย9จัดเวลาให�คําปรึกษาเป\นรายบุคคล หรือรายกลุ=มตามความต�องการของนักศึกษา 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู1ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต1องพัฒนา 
          พัฒนาให�ผู�เรียนตระหนักถึงหน�าที่ ความรับผิดชอบ การมีวินัย การรู�ถึงบทบาทหน�าที่ของ
ตนเอง รู�จักเสียสละ มีความซื่อสัตย9สุจริต ตรงต=อเวลา มีภาวะความเป\นผู�นําและผู�ตาม 

   1.2 วิธีการสอน 
         บรรยายพร�อมยกตัวอย=าง แบ=งกลุ=มกําหนดหน�าที่ในการร=วมกิจกรรม 

   1.3 วิธีการประเมินผล 
         ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรียน การร=วมกิจกรรม   ความสนใจ  ความรับผิดชอบ  การส=ง
งานที่ได�รับมอบหมายตรงตามเวลา    
2. ความรู1 
    2.1 ความรู1ท่ีต1องได1รับ 

1)  รู�และเข�าใจเกี่ยวกับสภาพการศึกษา สภาพปSญหาและทิศทางเด็กปฐมวัย 
2)  รู�และเข�าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสัมมนาทางการศึกษา 

    2.2 วิธีการสอน 
          บรรยาย  มอมหมายงานและเรียนรู�กระบวนการจัดสัมมนาทางวิชาการ 
   2.3 วิธีการประเมินผล 
         สอบปลายภาค  ประเมินจากแบบบันทึกการเข�าร=วมสัมมนา ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
 การมีส=วนร=วมกิจกรรมในช้ันเรียน   
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3. ทักษะทางปTญญา 
   3.1 ทักษะทางปTญญาท่ีต1องพัฒนา 

คิดวิเคราะห9ปSญหาทางการศึกษาปฐมวัย จากหน=วยงานต=างๆ และนําเสนอแนวคิดรวบรวม 
ข�อมูลเพื่อใช�ในการประกอบการสัมมนา 

   3.2 วิธีการสอน 
         แบ=งกลุ=มนักศึกษาให�วิเคราะห9วิธีการแก�ปSญหาการศึกษาปฐมวัย จากข�อมูลที่ศึกษาของ
หน=วยงานต=างๆ นําเสนอความรู�ที่ได�ลงในแผนที่ความคิด 

   3.3 วิธีการประเมินผล 
       ประเมินจากแบบการวิเคราะห9และแผนที่ความคิด    
4. ทักษะความสัมพันธ(ระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ(ระหว7างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต1องพัฒนา 
           1) พัฒนาการเรียนรู�ด�วยตนเอง รวมทั้งมีความรับผิดชอบในงานที่ได�รับมอบหมายเป\น
รายบุคคล และเป\นกลุ=มให�ครบถ�วนตามกําหนดเวลา 
            2) พัฒนาทักษะในการสร�างสัมพันธภาพ ยอมรับความแตกต=างระหว=างบุคคล และสามารถ
ทํางานร=วมกันได�อย=างมีประสิทธิภาพ 

    4.2 วิธีการสอน 
           1) มอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุ=ม 
           2) การฝjกปฏิบัตใินช้ันเรียนเพื่อให�มีปฏิบัติสัมพันธ9 
           3) การนําเสนอรายงานหน�าช้ันเรียน  

    4.3 วิธีการประเมินผล 
         1) การมีส=วนร=วมในช้ันเรียน            
           2) ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ                                
          3) ประเมินจากการร=วมแสดงความคิดเห็นผลงานของกลุ=มเพื่อน   

5. ทักษะการวิเคราะห(เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห(เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต1องพัฒนา 
           พัฒนาทักษะในการสื่อสาร การพูด การฟSง การเขียนโดยการทํารายงานและการนําเสนอ 

    5.2 วิธีการสอน 
            มอบหมายให�นักศึกษาค�นคว�าข�อมูลจากเว็บไซต9ที่เกี่ยวข�อง 

    5.3 วิธีการประเมินผล 
           1) จากรายงานที่นําเสนอด�วยเทคโนโลยี โดยใช�ภาษาที่ถูกต�องและเหมาะสม 
 2) จากการอภิปรายกลุ=ม และวิธีการอภิปราย 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
สัปดาห(

ท่ี 
หัวข1อ/รายละเอียด จํานวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อท่ีใช1  
ผู1สอน 

1 

 
 

1. ปฐมนิเทศ 
2. ทดสอบความรู�
พื้นฐานการสัมมนา
การศึกษาปฐมวัย 

3 
 
 

1. แนะแนวทางการศึกษา ช้ีแจงวิธีการ
ศึกษา การเสนอ การวัด และประเมินผล 
2. แจกแบบทดสอบวัดความรู�การจัด
สัมมนา 
3. มอบหมายให�สืบค�นประเดน็ที่เก่ียวข�อง
กับความหมายความสําคัญของการจัด
สัมมนาทางวิชาการและจัดทําเป\นรายงาน 

 

2 - 3 
 

ความหมายความสําคัญ
ของการจัดสัมมนาทาง
วิชาการ 
 

 

6 
 

1. แบ=งกลุ=มและจัดทํารายงานเป\น Mind 
Mapping 
2. นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู�และสรุป 
3. มอบหมายให�สืบค�นประเดน็ที่เก่ียวข�อง 
องค9ประกอบ ปSจจัย แนวคิดใหม=ของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 

 

4 - 5 องค9ประกอบ ปSจจัย 
แนวคิดใหม=ของการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
 

6 1. อภิปรายแสดงความคิดเหน็เก่ียวกับ
องค9ประกอบ ปSจจัย แนวคิดใหม=ของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
2. นําเสนอผลการอภิปราย  
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู�และสรุป 
4. มอบหมายให�สืบค�นประเดน็ที่เก่ียวข�อง 
สภาพปSจจุบันปSญหาและแนวโน�มการจัด
การศึกษาปฐมวัยโดยจัดทําเป\นรายงาน
เป\น Power point นําเสนอหน�าช้ันเรียน 

 

6 
 
 

สภาพปSญหาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
 
 

3 
 
 

1. แบ=งอภิปรายแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
สภาพปSญหา การจัดการศึกษาปฐมวัยและ
แนวทางการแก�ปSญหา 
2.นําเสนอผลการอภิปราย  
3.แลกเปลีย่นเรียนรู�และสรุป 

 

สัปดาห( หัวข1อ/รายละเอียด จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน  
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ท่ี ช่ัวโมง สื่อท่ีใช1  
7 - 9 

 
 
 

โครงการสัมมนาทาง
การศึกษาด�านปฐมวัย 
 
 

9 
 

1. มอบหมายให�เข�าร=วมการสมัมนาวิชาการ
ทางการศึกษาด�านปฐมวัยคนละ 1 เรื่อง 
และนําประเด็นมาสู=การจัดทําโครงการ
สัมมนาวิชาการ 
2. มอบหมายงานให�ศึกษาและค�นคว�าการ
เขียนโครงการในการจัดสมัมนา 

 

10 - 13 
 

การเตรียมการจัดทํา
โครงการสัมมนาทาง
วิชาการ  

9 

 
1. ประชุมจัดทําโครงการเตรียมดําเนนิการ
ฝjกปฏิบัติการจัดสมัมนาทางวชิาการ 
2. รายงานผลการดําเนินงานของแต=ละฝoาย 

 

14 การจัดโครงการสัมมนา 
“จากทฤษฏีสู=ปฏิบัต“ิ 

3 1. ดําเนนิการจัดสัมมนา 
2. สรุปและอภิปรายร=วมกัน 

 

15 การประเมินและสรุปผล
การจัดสัมมนา
การศึกษาด�านปฐมวัย 
 

3 1. วิเคราะห9ข�อมลูและสรุปผลการจัด
สัมมนาทางวิชาการ 
2. แลกเปลี่ยนความคิดเหน็และเสนอแนว
ทางการนําผลไปใช� 
3.จัดทํารายงานผลการสัมมนา 

 

16 สอบปลายภาค    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู1 
กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู1 วิธีการประเมิน สัปดาห(ที่ 

ประเมิน 
สัดส7วนของ 

การประเมินผล 
 
 
1 

 
 

1.1 - 1.3 
2.1 - 2.3 
3.1 - 3.3 
4.1 - 4.3 
5.1 - 5.3 

การร=วมกิจกรรม  ความรับผิดชอบ 
การนําเสนอผลงาน 
การทํางานรายบุคคล/กลุ=ม 
การเข�าร=วมสัมมนากับหน=วยงาน 
การส=งงานตามที่มอบหมาย 

 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 
 

60% 

 

 
2 

 

 
1.1 - 5.2 

 

การเข�าช้ันเรียน 
การมีส=วนร=วมอภิปรายเสนอความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
20% 

3 2.1 - 3.3 สอบปลายภาค 16 20% 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก 
อุทัย บุญประเสรฐิ และ สุทธิพรรณ ธีรพงศ9. (2550)  เอกสารชุดวิชา  ECED902 สัมมนา 
  การศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. 

2. เอกสารและข1อมูลสําคัญ 
    เว็บไซต9ที่เกีย่วข�องกับชุดวิชา 
3. เอกสารและข1อมูลแนะนํา 

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สํานักงาน. (2549). มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ9คุรุสภาลาดพร�าว.

คณะกรรมการการศึกษาแห=งชาติ,สํานักงาน. (2544). นโยบายและแผนการศึกษาสําหรับ 
เด็กปฐมวัย (0-5 ปN) .พ.ศ.2544 – 2549 . กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟ]ค. 

เลขาธิการสภาการศึกษาชาติ,สํานักงาน. (2547). มาตรฐานการศึกษาของชาติ. กรุงเทพฯ  

  : สหายบล็อกและการพิมพ9. 

ไพพรรณ  เกียรตโิชคชัย. (2548). การจัดสัมมนาสู7ความเปSนเลิศ. กรุงเทพฯ: บริหาร 

  การศึกษา. 
วิถีพีเดีย,สารานุกรมเสรี. (2550). “การจัดสัมมนา” (ออนไลน9) แหล=งที่มา 
  http://th.wikipedia.org, 26 ตุลาคม 

สุโขทัยธรรมาธิราช,มหาวิทยาลัย. (2537). ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการศึกษา 
  ปฐมวัย หน7วยท่ี 1-12. นนทบุรี : สํานักพิมพ9มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ(การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    1.1 การสนทนากลุ=มระหว=างผู�สอนกับผู�เรียน 
 1.2 แบบประเมินการสอนและแบบประเมินผลการจัดการเรียนรู�ชุดวิชา 

2. กลยุทธ(การประเมินการสอน 
     2.1 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู�ของนักศึกษา 
 2.2 การประเมินผลการเรียนรู�ด�วยเครื่องมือวัดที่มีความหลากหลาย  

3. การปรับปรุงการสอน 
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   นําผลที่ได�จากการจัดสัมมนา และการทําวิจัยในช้ันเรียนมาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนโดยวิเคราะห9ผู�เรียนตามความแตกต=างเป\นรายบุคคล 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
       4.1 พิจารณาผลการสอบ  

4.2 การนําเสนอรายงาน การสอบถามนักศึกษา หรือการตรวจผลงาน 
4.3 การให�คะแนนตามข�อกําหนดการวัดและประเมินผลตามชุดวิชา   

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
5.1 ปรับปรุงชุดวิชาทุกปN หรือตามข�อเสนอแนะผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตาม ข�อ 4  
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย9ผู�สอน เพื่อให�นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต9ความรู� 

ความคิดกับปSญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย9 
          

 
 
 
 
 
 
 


